
 

 (( يف اإلسالم اجلار وقحق ))

 

 من ُُشوِر أكُػِسـا ومن شقئاِت أظامفِـا، منن
ِ
هينِده  إّن احلؿَد هلل، كحؿُده وكستعقـُه وكستغػُره، وكعوُذ باهلل

ُِضنؾِل ؾن   ناِ،َي فنه، وأصنفُد أن ٓ و إٓ اهلُل وحنَده ٓ ُشِنَك فنه، وأصنفُد أن  ؿنًدا  اهلل ؾن  ُمِضنلل فنه، ومنن 

 .ظبُده ورشوُفه، صذل اهلل ظؾقه وظذ آفه وأصحابِه، وشؾلَم تسؾقاًم ـثًرا

 .اإلش ِم بافُعرَوِة افُوثَؼىحقل افتؼوى، واشتؿِسُؽوا من  -ظبا، اهلل  -أما بعد: ؾاتلؼوا اهلل 

عم اهلل تعاػ ظؾقـا يف  ذه افؼِعة ادبارـة أن أفف بغ ؿؾوب ادنممـغ وعنش صنتا ا من كِ  : إنل ظبا، اهلل

 .وملل صعثفا

ظذ ادنممـغ  شبحاكه وتعاػ حدوً،ا، ؾػرض  فتحؼقق ذفك ُشائش وحدل  شبحاكه وتعاػ وؿد ُشع اهلل 

صؾح ذات بقـفم، وجتؿش ؿؾوهبم، وتمفف بنغ صندور م، ؾؽنان منن واجبات وحؼوًؿا فبعضفم ظذ بعض، تُ 

 .تؾك افؼائش حق اجلوار

، ؾفنو ُشِعنة  ؽؿنة اتـات وإحا،ِث افواضحبأِات افبق   حق اجلار ظذ جاره ممـدٌ  : إنل ظبا، اهلل

ِِْن إِْحَسناًكا َوبِنِذي اْفُؼْرَبنى َواْفَقَتناَمى »وشـة ؿائؿنة، ؿنال اهلل تعناػ:  وا بِنِه َصنقًْئا َوبِاْفَوافِنَد ـُ ن َ َوٓ ُتْؼِ َواْظُبنُدوا اهل

نناِحِح  َ ٓ َواْدََسنناـِِغ َواجْلَنناِر ِذي اْفُؼْرَبننى َواجْلَنناِر اجْلُـُننِح َوافصل ِْاَمُكُؽننْم إِنل اهل ُْ َأ ننبِقِل َوَمننا َمَؾَؽنن بِاجْلَـْننِح َواْبننِن افسل

ًٓ َؾُخوًرا اَن ُُمَْتا ـَ  .. ؾػي أِة افوصقة باجلران ـؾفم ؿرِبفم وبعقد م، مسؾؿفم وـاؾر م«ُُيِحُّ َمْن 

ي افصنحقحغ منن حندِث ظبند اهلل بنن حق اجلنار تلـقنًدا ظظنقاًم، ؾػن صذ اهلل ظؾقه وشؾموؿد أـد افـبي 

ما زال جزِل ِوصنقـي باجلنار ))ؿال:  وشؾم صذ اهلل ظؾقهرشول اهلل  ؿآ: إنل  ريض اهلل ظـفمظؿر وظائشة 

 الخطبة األولى

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
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هناِنة  نذا  أنل  طننل  صنذ اهلل ظؾقنه وشنؾمافـبني  . و ذا ِدل ظذ تلـقد حق اجلار؛ ؾنننل ((حتى طــُ أكه شقورثه

 .أن ِؽون فؾجار كصقح من ادراث ظؾقه افس م احلرص وتؾك افوصاِا من جزِل

حؼوق اجلار ـثرة ظدِدة، و ي يف اجلؿؾة ،ائرة ظذ ث ثة حؼوق ـزى: اإلحسان إفقفم،  : إنل ظبا، اهلل

 .ظـفم، واحتامل إذى مـفم وـف إذى

يف ـتابنه ؾؼنال شنبحاكه:  بنذفك شنبحاكه وتعناػحسان إػ اجلنران، ؾؼند أمنر اهلل ه اإلؾنكل  :أما احلق إول

ِِْن إِْحَساًكا َوبِِذي اْفُؼْرَبى َواْفَقَتاَمى َواْدََساـِِغ َواجْلَاِر ِذي اْفُؼْرَبى َواجْلَاِر اجْلُـُِح »  . «َوبِاْفَوافَِد

ومن ـان ِممن )): صذ اهلل ظؾقه وشؾمؿال: ؿال  ريض اهلل ظـهيف صحقح مسؾم من حدِث أيب  رِرة و

بنننـرام اجلننار وجعننل ذفننك مننن  صننذ اهلل ظؾقننه وشننؾم. وؿنند أمننر افـبنني ((بنناهلل وافقننوم أخننر ؾؾقحسننن إػ جنناره

 .((من ـان ِممن باهلل وافقوم أخر ؾؾقؽرم جاره)): صذ اهلل ظؾقه وشؾمفوازم اإلِامن، ؾؼال 

ؾػي افبخاري ومسؾم من  هلم،من اإلحسان إػ اجلران ش مة افؼؾح ظؾقفم، وحح اخلر  : إنل ظبا، اهلل

وافذي كػيس بقده، ٓ ِممن ظبد حتى )): صذ اهلل ظؾقه وشؾمؿال: ؿال رشول اهلل  ريض اهلل ظـهحدِث أكس 

 .((ُيح جلاره ما ُيح فـػسه

ه كاؿص اإلِامن، ويف  ذا ويف  ذا تلـقد حق اجلار، وأن افذي ٓ ُيّح جلاره ما ُيّح فـػسه من اخلر ؾنكل 

 .حذِر ومـتفى افتـػر ظن إضامر افسوء فؾجار ؿرًِبا ـان أو بعقًداؽاِة افت

منن اإلحسنان إػ اجلنار احلنرص ظنذ بنذل اخلنر فنه ؿؾنق ً ـنان أم ـثنًرا، ـنام ؿنال اهلل تعناػ:  : إنل ظبا، اهلل

ُ  فُِقـِْػْق ُذو َشَعٍة ِمْن َشَعتِِه َوَمْن ُؿِدَر َظَؾقِْه ِرْزُؿُه َؾؾُْقـِْػْق ِِملا» ُ َكْػًسا إِٓ َما آَتاَ ا َشَقْجَعُل اهل َؽؾ ُف اهل ُِ  ٓ ُ آَتاُه اهل

نننا ً ْ ُِ ننن  ِنننا كسننناء ))مرؾوًظنننا:  ريض اهلل ظـنننهأيب  رِنننرة  ، ويف صنننحقح افبخننناري ومسنننؾم منننن حننندِث «َبْعنننَد ُظْ ٍ

2 



 

: رمحه اهلل ا. ؿال احلاؾظ ابن حجر . ؾرشُن افشاة  و حاؾر((ادسؾامت: ٓ حتؼرن جارة جلار ا وفو ؾرشن صاة

 ."أي: ٓ حتؼرن أن  دي إػ جار ا صقًئا وفو أهنا  دي ما ٓ ِـتػش به يف افغافح"

ريض اهلل ، ؾػني صنحقح مسنؾم منن حندِث أيب ذر وادؼصو، أن ِتواصل اخلر وافو، وافنز بنغ اجلنران

 .((أبا ذر: إذا ضبخُ مرؿة ؾلـثر ماء ا وتعا د جراككِا )): صذ اهلل ظؾقه وشؾمؿال: ؿال رشول اهلل  ظـه

وأوػ افـاس باإلحسان من اجلران أؿرهبم مـك باًبا، ؾػي افبخاري من حدِث ظائشة ؿافُ: ِا رشول 

 .((إػ أؿرهبام مـك باًبا)): وشؾمصذ اهلل ظؾقه  جارِن، ؾنػ أهيام أ دي!  ؿال اهلل: إن يل

من ـان ِممن باهلل ))ذى ظـفم، ؾػي افصحقحغ ظن أيب  رِرة مرؾوًظا: ؾفو ـف إ :وأما ثاين احلؼوق

واهلل ٓ )): صنذ اهلل ظؾقنه وشنؾمؿنال: ؿنال رشنول اهلل  ريض اهلل ظـنه. وهلام ظـنه ((وافقوم أخر ؾ  ِمذ جاره

. أي: ٓ ِلمن ((ؼهافذي ٓ ِلمن جاره بوائؿقل: من ِا رشول اهلل!  ؿال:  .، واهلل ٓ ِممن، واهلل ٓ ِممنِممن

 .((ٓ ِدخل اجلـة من ٓ ِلمن جاره بوائؼه)): صذ اهلل ظؾقه وشؾمُشه وخطره، ويف رواِة دسؾم ؿال 

إرضاره من ـبائر افذكوب وظظائم ادعايص،  و ذا ؾقه تعظقم حق اجلار ووجوب ـف إذى ظـه، وأنل 

ريض اهلل ة، ؾػي افصحقح ظن ابن مسعو، إحلاق إذى باجلار، وؽؾظ ؾقه افعؼوب -وظ  جلل -م اهلل وؿد ظظل 

، ((أن جتعل هلل كنًدا و نو خؾؼنك)): أي افذكح أظظم!  ؾؼال: صذ اهلل ظؾقه وشؾمؿال: ُشئل رشول اهلل  ظـه

 .((أن تزاين حؾقؾة جارك))، ؿؾُ: ثم أي!  ؿال: ((أن تؼتل وفدك خشقة أن ِلـل معك))ؿؾُ: ثم أي!  ؿال: 

ٕن ِ ق من أ ل ظؼة أبقات أِ  من أن ِ ق )): شؾماهلل ظؾقه و صذويف مسـد اإلمام أمحد ؿال 

 .((من بقُ جاره

ؾػي ؾفو احتامل إذى مـفم، وافصز ظذ خطئفم، وافتغاؾل ظن إشاء م،  :وأما ثافث احلؼوق افؽزى

 -وجنل ظزل - اهلل إنل )): اهلل ظؾقه وشؾم صذؿال: ؿال رشول اهلل  ريض اهلل ظـهمسـد اإلمام أمحد ظن أيب ذر 
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رجل ـان فه جار شوء ِمذِه ؾقصز ظذ أذاه حتى ))، وذـر يف افث ثة افذِن ُيبفم: ((ُيح ث ثة وِبغض ث ثة

 .((ِؽػقه اهلل إِاه بحقاة أو موت

افعظقم، وكَػَعـي اهلل وإِاـم بام ؾقه من أِاِت وافذـِر احلؽقم، أؿوُل ؿويل بارَك اهلل يل وفؽم يف افؼرآِن 

 . ذا، وأشتغػُر اهلل يل وفؽم وجلؿقِش ادُسؾؿغ من ـل ذكٍح، ؾاشتغِػروه، إكه  و افغػوُر افرحقم
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 ظننذ إحسنناكِه، وافشننؽُر فننه ظننذ توؾقِؼننِه وامتِـاكِننه، وأصننفُد أن ٓ و إٓ اهلُل وحننده ٓ ُشِننَك فننه 
ِ
احلؿننُد هلل

قاًم فشلكِه، وأصفُد أنل كبقلـا  ؿًدا ظبُده ورشوُفه، صذل اهلل ظؾقه وظذ آفِه وأصحابِه، وشؾلَم 
 .تسؾقاًم مزًِداتعظِ

ومنننن مظنننا ر افتؼصنننر يف حؼنننوق اجلنننار: مضننناِؼته، ـنِؼنننا، افسنننقارات أمنننام مـزفنننه، ووضنننش : اهلل ظبنننا،

 حتى تصل إػ مـزفه، ووصول روائح افشقطان، وأصد من ذفك رؾش مزامر  بقته ُمؾػات افبـاء وافزبائل أمام

 .افتدخغ إػ مـزفه أو اشساحته

، و و أظنرؾفم يف افغافنح بنلرساره؛ ؾؿنن : إؾشاء أرسار بقُ جاره، ؾاجلار أؿرب افـاس إػ جارهومـفا

ه، و تُك شسه، وإصاظة أخباره   .اخلاصة بغ افـاس، وافتجسس ظؾقه افؾمم وإذِة فؾجار ـشُف رس 

: افتعندي ظنذ حؼنوق ومـفنا: تـػنر افـناس منن اجلنار، ومـفنا: تتبش ظثرات اجلنار، وافػنرح بزٓتنه، ومـفا

: تننلجر مننن ٓ ِرؽننح اجلننران يف ومـفنناجننة وإوٓ، حؼننوق اجلننار، : ظنندم تعؾننقم افزوومـفننااجلننار وِمتؾؽاتننه، 

: افغػؾة ظن ومـفا: ؿؾة افتػؼد ٕحوال اجلران، ومـفا: ؿؾة احلرص ظذ افتعر، ظذ اجلران، ومـفاإشؽاكه، 

: ظدم ،ظوة ومـفا: مـش اجلار ما ُيتاج إفقه، ومـفا: افتؽز ظن ؿبول  دِة اجلار، ومـفاتعا د اجلران بافطعام، 

: ؿؾننة افتـاصننح بننغ ومـفننا: ظنندم آشننتجابة فنندظوة افوفقؿننة ظـنند اجلننار، ومـفننااجلننار إػ افننوٓئم وادـاشننبات، 

 .: افتؽز ظن ؿبول افـصقحةومـفااجلران، 

ْم بِذفَِك َربُُّؽْم؛ َؾَؼاَل:  ـُ اَم َأَمَر ـَ َُِصؾُّوَن َظَذ افـلبِي   ﴿َوَصؾُّوا َوَشؾ ُؿوا َظَذ َكبِق ُؽم  َ َوَم ِئَؽَتُه  َا إِنل اهل ا َأهيُّ َِ

ِذَِن آَمـُوا َصؾُّوا َظَؾقِْه َوَشؾ ُؿوا َتْسؾِقاًم   .﴾ افل

ُ َظَؾقِْه َوَشؾلمَ َوَؿاَل   .«َظْؼاً  هِبَا َظَؾقْهِ  اهللُ  َصذل  َواِحَدةً  َص ةً  َظَعل  َصذل  َمنْ  »:َصذل اهل

ْش َِم َواْدُْسؾِِؿَغ، وأَ  افؾُفمل   رِ نْنشدُ وا كَ رْ نلل افنش  ذِ أظزل اإْلِ
ِن.  َحْوَزةَ  مِ احْ وَ  ،غـِ  افد 

 الثانيةالخطبة 
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ْش َمَ احْلََرَمْغِ فاِم ِؾقه ظِ  ـَا َخاِ،مَ ؾ ق إَمامَ وَ  افؾُفمل    .َوَص َُح اْدُْسؾِِؿغ زُّ اإْلِ

 اه. َض رْ وتَ  هُ بُ ه فاِم حُتِ ه َوَأْظَواكَ َوَويِلل َظْفِدِه َوإِْخَواكَ  هُ ؼْ َوؾ   افؾُفمل 

ا َكُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل كِْعَؿَتك، َوحَتَوُّ  افؾُفمل   َشَخطِك.  ل َظاِؾَقتك، َوُؾَجاَءة َكِؼَؿتِك، َوَعِقشِ إكل

ا َكُعوُذ بَِك ِمن افَزَ  افؾُفمل  َْشَؼام ِص َواجْلَُذام َواجْلُـُونِ إكل ْٕ  .َوَشق ئ ا

ِعُظُؽنننم َفعَ  َِ  َوادُـَؽنننِر َوافَبغنننِي 
ِ
ـفنننى َظنننِن افَػحشننناء َِ  ِذي افُؼربنننى َو

ِ
نننلُمُر بِافَعننندِل َواإِلحسننناِن َوإِتننناء َِ  َ ُؽنننم ﴿إِنل اهل ؾل

روَن﴾  ـل  .َتَذ
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